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L’entremès Lo batlle i cort del borboll
Un testimoni inèdit del teatre català del segle XVIII
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RESUM: L’article presenta un manuscrit inèdit de l’entremès català anònim del segle XVIII, Lo
batlle i cort del borboll, que s’afegeix a les dues còpies conegudes fins ara (una d’elles
incompleta). Inclou dos romanços totalment inèdits que contribueixen a oferir una visió diferent
de la peça i permeten aprofundir en la seva interpretació des de noves perspectives.
PARAULES CLAU: Literatura catalana, teatre, entremès, segle XVIII

ABSTRACT: The article reports on the discovery of an unknown manuscript of a seventeenth
century Catalan short farce. The play had been edited by Josep Maria Sala Valldaura in 2007
through the publishing company Barcino. Sala Valldaura’s edition was based on the two copies
in existance at the time: the complete one held in the Biblioteca Nacional of Madrid and an
incomplete one held in the Institut del Teatre of Barcelona.  The new manuscript, included in the
Fons Renart of the Biblioteca de Catalunya, contains the whole text and also incorporates two
unpublished songs as a novelty. These songs are included in the present article since they allow
us to render an interpretation of the play from new perspectives.
KEYWORDS: Catalan literature, theatre, interlude, seventeenth century

Preliminar

Un dels trets propis de la literatura catalana de l’edat moderna és la seva difusió a
través de manuscrits. Al llarg del segle XVIII, la literatura en català encara pateix
moltes dificultats per accedir a la impremta. La transmissió manuscrita comporta el
fet que una important quantitat de textos s’hagin conservat mitjançant un testimoni
únic. Malgrat que en ocasions es feien nombroses còpies d’un mateix original –fins
i tot de vegades «en sèrie»–, el cert és que se n’han perdut moltes. Tenim força
antecedents d’obres que a hores d’ara són conegudes gràcies a la trobada inesperada
d’un manuscrit. En aquest sentit, encara és possible que en continuïn sorgint en fons
privats, arxius, biblioteques; de vegades ocults o soterrats enmig d’altres escrits i
documents. 
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El teatre popular, constituït bàsicament per peces breus de caràcter profà
destinades a la diversió i a la festa, ens ha pervingut majoritàriament gràcies a
còpies poc acurades de ciutadans particulars i a impressions en plecs solts,
publicacions de baixa qualitat que podem situar dins del conjunt de la literatura de
canya i cordill. 

En aquestes circumstàncies, resulta molt gratificant anunciar la descoberta d’una
còpia inèdita de l’entremès anònim Lo batlle y cort del borboll. El manuscrit
presenta certes novetats interessants respecte a les dues còpies de l’obra (una d’elles
incompleta) conegudes fins ara.

Estat de la qüestió

L’Entremès del batlle, peça de teatre burlesc de mitjan segle XVIII escrita
íntegrament en català, recrea les incidències d’un tribunal local, davant del qual els
personatges desfilen per exposar els seus problemes i reclamar la intervenció de la
justícia. El batlle, recentment anomenat per l’administració borbònica, fa gala amb
evident plaer de la seva nova situació de poder. Cada ciutadà explica el seu cas i el
batlle emet el veredicte, sempre amb la intenció de treure’n algun profit a canvi. La
darrera persona que compareix, la bella Coloma, és una noia que de seguida li
agrada. La denúncia de Coloma va adreçada precisament contra el notari (l’ajudant
del batlle), que no vol casar-se amb ella després d’haver-hi tingut tracte carnal. El
batlle, que es declara a la noia i és rebutjat, resta astorat per la seva bellesa i la vol
ajudar. Junts tramen un pla per obligar el notari a complir el seu deure o, en cas
contrari, castigar-lo severament. Tanmateix, el notari no posa gaire impediments i
decideix acceptar la boda, bàsicament per interès (no perdre la feina i no ser
castigat). Amb la resolució d’aquest afer, conclou l’entremès.   

L’any 2007, en el marc de la col·lecció Biblioteca Baró de Maldà de l’editorial
Barcino, Josep Maria Sala Valldaura publicà l’estudi i l’edició crítica de diverses
peces teatrals catalanes del segle XVIII amb el títol Teatre burlesc català del segle
XVIII. La seva tasca ha permès oferir al lector i a l’investigador unes excel·lents
edicions contemporànies d’un conjunt de textos dramàtics catalans pertanyents a un
segle encara molt poc estudiat.

Una de les obres editades (p. 203-259) és l’Entremès del batlle y cort dels
borbolls.1 Tal com indica el mateix editor, fins a l’actualitat la peça «ens ha
pervingut gràcies a dos manuscrits» (p. 115): A, ms. 14103 (f. 46r-80v), que forma
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1. Segons indica el mateix Sala Valldaura (p. 46-47), la peça fou descoberta el 1900 per Josep Bernat
i Duran, però, posteriorment, només apareix citada a les històries de la literatura, sense que ningú no
l’hagi estudiat. Aquesta és una constant del gènere, tradicionalment menystingut i considerat menor.       
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part del fons Barbieri de la Biblioteca Nacional de Madrid; i B, ms. mdxiv de
l’Institut del Teatre, que no reporta el text complet (versos 1-400). El testimoni A va
precedit d’una Lloa, Lloa que se podrà fer a l‘entremès sigüent (f. 42r-45r), que
introdueix l’entremès.2

La lloa, també editada en el volum (p. 195-202), consta de 111 versos i hi
participen cinc dels nou personatges que posteriorment apareixen a l’obra. Es tracta
d’una lloa entremesada que té la finalitat de situar l’espectador en la realitat social
que tot seguit trobarà a l’entremès. Així, segons l’editor del text, «les dues peces
s’uneixen en una continuïtat lineal d’argument i d’objectius» (p. 45). De tota
manera, no queda clar que la lloa i l’entremès pertanyin a un mateix autor. Hi ha
alguns indicis que desperten el dubte, com el fet que el batlle tingui un nom a la
lloa, Francisco Trinxaria, i un altre a l’entremès, Saloni. 

Sala Valldaura pren com a testimoni de base el manuscrit A, no només perquè
s’ha conservat complet, sinó també perquè el considera més antic i, des d’aquest
punt de vista, més fidel a l’estadi lingüístic del català del XVIII. Després del finis,
com a colofó, hi apareixen consignats un lloc i una data: «Barcelona, 19 de
novembre de 1755». Tot i que, com argumenta l’editor amb observacions prou
encertades (p.115), es tracta d’una còpia i no d’un manuscrit original d’autor,
aquesta dada ens permet assegurar que la peça ja circulava a mitjan segle XVIII. Atès
que B tan sols transmet els 400 primers versos, l’editor únicament ha pogut dur a
terme una col·lació parcial. Malgrat tot, «sovint n’he pogut millorar la disposició
dels versos gràcies a B» (p. 115) i en alguns casos ha preferit editar, per motius
mètrics o semàntics, la lliçó d’aquest segon testimoni. L’extensió de la versió
editada és de 970 versos. Cal destacar-ne l’aparat crític, molt complet i minuciós.

Des d’un punt de vista hermenèutic, Sala Valldaura adscriu la lloa i l’entremès
(p. 43-50) a una tipologia poc usual al llarg del XVIII: la sàtira política. Opina que
s’avancen a les principals mostres catalanes d’aquest tipus de teatre: els sainets de
caràcter polític de Josep Robrenyo, entre els quals Mossèn Anton a les muntanyes
del Montseny, estrenat el 31 de maig de 1822, es considera la primera manifestació.3

La Lloa, a més, posseeix un interès afegit, ja que a mitjan segle XVIII era un
subgènere pràcticament desaparegut, que habitualment no servia per introduir
entremesos i que encara amb menys freqüència tenia contingut polític o ideològic.
Tradicionalment, la seva funció s’inscrivia dins del joc de la ficció metateatral:

2. SERRÀ CAMPINS, 1987, p. 30, esmenta el testimoni A i remet a Jordi Carbonell (nota 84), que
ja va recollir l’any 1977 l’existència d’aquesta còpia conservada a la Biblioteca Nacional de Madrid.
Serrà també fa referència en la mateixa nota a la còpia de l’Institut del Teatre.   

3. En relació amb els escrits de caràcter polític, Sala Valldaura esmenta també el col·loquier valencià
Manuel Civera (p. 43). El col·loqui, subgènere molt desenvolupat a València, posseeix en ocasions
contingut polític, especialment durant la Guerra del Francès. Pel que fa a aquesta qüestió, remeto al
detallat treball de Cahner (1998-2005).  
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presentar una companyia, una temporada o una comèdia concreta. La Lloa de
l’Entremès del batlle, en canvi, pretén situar l’espectador coetani en un moment de
màxima actualitat: la desconfiança de la població envers la nova organització
municipal borbònica.

Sala Valldaura destaca aquesta interpretació, que argumenta amb dades
històriques, per damunt de la resta de característiques de l’entremès. Vincula el
contingut de la peça a la situació que exposa el 1760 (5 anys després de la data de la
còpia) el document Adreça dels diputats de les ciutats de Saragossa, València,
Barcelona i Palma de Mallorca al rei Carles III: «En aquesta mena de memorial de
greuges es recorda com “abans, les ciutats de la Corona d’Aragó eren governades
per cinc o sis jurats o consellers que eren elegits cada any per sorteig entre els
ciutadans de les diferents classes, i com ara, el 1760, els regidors són nomenats pel
monarca”» (p. 45-46). Davant d’aquest canvi, el descontentament de la població era
gran, agreujat pel fet que els nomenaments reials més importants solien recaure en
funcionaris d’altres indrets. La corrupció de l’administració esdevingué manifesta i
aguditzà el menyspreu de l’opinió pública envers els homes fidels al nou règim
borbònic, considerats traïdors i botiflers, que acceptaren sense problemes els nous
càrrecs de batlles i regidors locals. És en aquest context que Sala Valldaura
considera que se situa l’acció de la peça, amb voluntat, des de la sàtira, de posar de
manifest la preocupació generalitzada de la població.

Sens dubte, la lectura de l’Entremès del batlle palesa clarament la seva dimensió
de crítica política. Tanmateix, la descoberta ara d’un nou manuscrit ens permet
enriquir la interpretació de la peça i el coneixement del teatre burlesc català del
segle XVIII. 

Estudi de L’entremès Lo batlle i cort del borboll

El Manuscrit 

El nou testimoni descobert forma part del Fons Renart, arxiu lliurat com a donatiu a
la Biblioteca de Catalunya per l’arquitecte Bonaventura Conill Montobbio l’any
1910. La variada documentació que inclou, propietat de la destacada família Renart,
comprèn 54 lligalls i una carpeta de plànols, tots dels segles XVIII i XIX. El material
pertany a Francesc Renard (1723-1791), els seus fills Josep i Francesc Renard i
Closes i el seu nét, Francesc Renart i Arús (1783-1853).4 Existeix un inventari
detallat del contingut. El fons conserva la majoria de la producció teatral de
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4. He mantingut la fluctuació del cognom Renart (Renard – Renart) que consta en la descripció del
Fons de la Biblioteca de Catalunya i que apareix en gran part de la documentació.  
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Francesc Renart i Arús, així com còpies d’obres d’altri, cartes, revistes, articles i
força documents relatius al teatre.

El manuscrit està inclòs dins del lligall XXXVI (2, 111), enquadernat solt amb
cordill i sense portada. El paper és de bona qualitat (210 × 160 mm.) i s’ha
conservat en molt bon estat. La còpia, amb lletra clara i curosa, no té ratllades ni
esmenes i reporta l’obra completa. La paginació que hi apareix podria ser de la
mateixa mà (pàgines 159-180). No hi trobem cap indicació de data, però, pel tipus
de lletra, sembla de finals del XVIII o dels primers anys del XIX. Tret del dramatis
personae, la resta del text està escrit a una sola columna.

El manuscrit no incorpora la lloa. En canvi, presenta una novetat interessant. En
les últimes pàgines (179-180), darrere del text de l’entremès, inclou dos romanços
inèdits compostos en heptasíl·labs en rima assonant, el metre més usual d’aquest
teatre. El primer és un romanç de 16 versos pensat per obrir la representació:
Romanç que en to de lletra se cantà antes de representar lo sobreescrit Entremès
del batlle i cort del borboll. El segon, de 36 versos, fou escrit per cloure-la: Romanç
que en forma de Ball se cantà, acabat lo dit Entremès. Que els poemes estiguin
concebuts per ser cantats, acompanyats de música, i que el segon concretament
tingui forma de ball, era molt freqüent en el gènere i contribuïa a incrementar l’aire
festiu i lleuger de les representacions.

Comparació dels testimonis 

El valor principal de la nova còpia descoberta rau en el fet que reporta la peça
completa, de manera que permet aproximar-nos en clau comparativa al text ja
editat, i en l’existència dels dos romanços, que són absolutament inèdits i que obren
una nova possibilitat d’anàlisi. A banda d’exposar les diferències més significatives
entre els testimonis de l’entremès, considerem important, en tractar-se de textos
totalment desconeguts, du a terme l’edició dels romanços. Pel tal de facilitar les
explicacions comparatives, assignem la lletra C al nou testimoni.

La comparació dels dos manuscrits complets (A i C) i del fragment conservat a
l’Institut del Teatre (B) ens permet afirmar que C s’acosta fonamentalment a la lliçó
de B, encara que, per raons òbvies, només ens hem pogut basar en els primers 400
versos. Les diferències que existeixen entre B i C (tret d’algun cas en què
coincideixen A i B) són poc rellevants i segurament responen a errors o esmenes
dels copistes. En no constar cap data, no podem saber del cert quin és anterior. Sala
Valldaura considera (p. 110) que B pertany a una sola mà i que la lletra és del segle
XIX. Com ja hem apuntat en descriure C, també aquesta còpia la considerem de
principis del XIX o de les acaballes del XVIII. Per tant, sembla clar que el testimoni A
és el més antic i que B i C, més recents, no són gaire distants en el temps i
posseeixen una filiació comuna.
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5. La qüestió de les fluctuacions, variacions, afegitons de subtítols, canvis de llengua, etc. en els
títols de les peces breus és un dels problemes que planteja l’estudi del gènere i que dificulta la
localització i la identificació dels textos. 

6. El terme borboll, a banda de les accepcions dels diccionaris amb els significats de confusió,
tumult, barreja, embolic, baralla i mentida, a l’època era utilitzat per satiritzar el Borbó. Així ho
il·lustren, per exemple, algunes dècimes de Joan de Gualbes: La mort de Carlos me dóna / moltas cosas
que pensar: / y.a nous borbolls veix entrar / a ma pàtria Barcelona. Per als editors del poema, «els
borbolls de v. 3 són una clara al·lusió a la dinastia francesa» (BROWN; MELCHOR, 1995, p. 87-88).   

7. Consigno l’edició de Sala Valldaura reproduint-la escrupolosament. Pel que fa als fragments de C,
els he editat seguint els criteris que detallaré més endavant en relació amb l’edició dels romanços.  
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Les tres còpies presenten algunes diferències en el títol, circumstància inherent
al gènere que, en nombroses ocasions, provoca problemes per a la recerca.5 El
testimoni A s’intitula Entremès del batlle y cort dels borbolls (nom utilitzat per a
l’edició actual). El testimoni B obvia el mot batlle: L’entremès de la cort del
borboll. En canvi, C reporta: Lo batlle y cort del borboll. Entremès Català.6 Les
acotacions d’A són molt més detallades i extenses. B i C pràcticament es limiten a
marcar l’entrada i la sortida dels personatges a escena. Les tres versions
coincideixen en el nom del batlle: Saloni. Per tant, l’únic testimoni que reporta el
nom de Francisco Trinxaria (v. 5 i 34) és la lloa. 

Trobem una de les variants més significatives en els versos 75-76 (edició
moderna). És un dels casos en què coincideixen les lliçons d’A i B enfront de C. 

A i B: Si lo consell viu ab llatzèria / déyxan fer justícia al batlle.
C: Vos no enteneu la matèria / i apar que us burlau del batlle.7

Un dels protagonistes fa un llarg parlament (v. 335-376 de l’edició). Des del 351
fins el 366, el personatge exposa els inconvenients del matrimoni i les dificultats de
trobar una muller adequada. La lliçó editada reporta la forma verbal és en la majoria
de versos. En canvi, a C el verb està elidit, excepte en el 351, primer vers de
l’exposició.

Edició: si és donzella, he de ensenyar-la; / si és viuda, he de se pasient,
si és rica, me fa son criat; / si és pobre, sens dot me veig (v. 355-358) 

C: Si donzella, he d’ensenyar-la; / si viuda, he de ser pacient;
Si rica, me fa son criat; / si pobre, sens dot me veig. 

C inclou alguns versos esparsos que no apareixen en el testimoni A: perquè encara
està malalta (v. 596); pagau prest, si no una empara / posaré en tots vostres béns
(v. 600-601); o el diàleg entre Gervasi i el batlle (v. 955-958) que a A és més breu i
no reporta els quatre versos següents: 
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Gervasi Senyor batlle, Déu me’l guarde. 
Jesús, que negre que està!

Batlle      Què voleu! He menjat mores
i les galtes me n’he untat.

Per contra, també A presenta alguns fragments que no trobem a C: Però ayxò molt
bé me està/ puig vull negar lo que dech (v. 824-825, edició moderna). 

A banda d’aquests exemples, les diferències són mínimes i en cap cas no alteren
el contingut de la peça ni n’afecten la trama i el desenllaç. En certa manera, els
petits canvis suggereixen iniciatives del copista de C, tal vegada per adaptar el text
a la realitat social del moment. Un exemple el trobem en els versos 569-570 (edició
moderna), on hi ha una referència a la quantitat de diners que valia la tramitació
d’un plet. El text editat reporta: puja tot 25 sous / de ardits. En canvi, al manuscrit
C hi trobem: puja tot trenta i cinc lliures / d’ardits. L’ardit era una moneda catalana
de billó, emesa des del regnat de Ferran II fins a mitjan segle XVIII, que funcionava
com a base del sistema monetari català. Un sou era una moneda antiga que valia
dotze diners de billó i que representava la vintena part d’una lliura. Per tant, 25 sous
d’ardits significava una quantitat sensiblement inferior a 35 lliures d’ardits. Aquesta
informació pot contribuir a confirmar que C és sens dubte un manuscrit més tardà. 

Els romanços

Els dos romanços que acompanyen el text se centren en una qüestió ben allunyada
de la sàtira política: el vessant amorós de l’obra i la bellesa de la protagonista. El
seu llenguatge sembla indicar que són més moderns que l’entremès: segurament
compostos a finals del segle XVIII o a principis del XIX per un autor diferent, amb la
finalitat d’afegir major lluïment a la representació. També la mètrica està més
treballada i no presenta la descurança i les irregularitats del vers de la peça teatral.8

L’heptasíl·lab està ben construït, sense hipometria ni hipermetria. El lèxic no ofereix
cap problema per al lector actual. 

El primer romanç, concebut per obrir la representació, és ple de ressons
bucòlics. Exalça la bellesa del personatge de Coloma i la compara amb la natura, a
la qual ella supera amb les seves gràcies. És clara la utilització del tòpic en un
context en què el lirisme del poema només pot respondre a una intencionalitat
paròdica. Podem suposar que el romanç és un plany del batlle, que admira la bellesa
de la noia sense ser correspost. En qualsevol cas, és molt difícil emetre suposicions
sobre qui cantava el romanç a l’escenari. El caràcter lleuger d’aquest teatre permet
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8. Pel que fa a la lloa i a l’entremès, la qüestió de la mètrica és tractada amb deteniment per Sala
Valldaura en el volum de l’edició (p. 95-97). 
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solucions diferents. No fora estrany que tots els actors sortissin a escena a l’inici de
la funció i cantessin el poema a manera de presentació.

El segon romanç continua en la línia amorosa. És un diàleg (més exactament, tal
vegada hauríem de dir un duet musical) entre l’enamorat embadalit i la bella
Coloma. La noia, lluny d’aparèixer com un ésser angelical, és descrita com una
corsària perillosa que, carregada amb les armes de la seva bellesa, és capaç de
destruir el desesperat pretendent. Els 8 primers versos palesen els sentiments de
l’enamorat. Tot seguit, en intervencions de 4 versos que intenten reproduir la
cadència d’una conversa, la noia el refusa sistemàticament mentre ell insisteix. Els
arguments de Coloma no poden ser menys sentimentals: només li concedirà els seus
favors a canvi de diners. Amb un to poètic que no admet dubtes quant a la intenció
paròdica, Coloma és tractada, ni més ni menys, que de prostituta.

No podem oblidar que tots dos romanços foren escrits per ser cantats. Per tant,
el tipus de música que els acompanyava (de la qual la còpia no ens ofereix cap tipus
d’informació) havia de contribuir a reforçar el to de paròdia, humorístic i lúdic. El
segon poema, endemés, era un ball. Per tant, la interpretació dels actors havia de ser
molt important per donar el sentit adequat al contingut del text. 

Els darrers quatre versos s’adrecen directament al públic en una captatio molt
habitual del gènere que els actors utilitzaven per demanar perdó a la concurrència
per les faltes comeses durant la representació. 

a) Criteris d’edició

Hem procedit a la regularització ortogràfica del testimoni aplicant-hi la normativa
actual. Òbviament, hem mantingut en tot moment els trets morfològics, semàntics,
sintàctics i fonètics i hem preservat la mètrica sense alterar el nombre de síl·labes.
Hem normalitzat la puntuació, l’accentuació, les majúscules i minúscules, el
guionet i l’apòstrof. Hem mantingut les característiques de la llengua de l’època i
hem respectat escrupolosament el lèxic, inclosos els castellanismes. La preposició
ab l’hem transcrit amb la grafia actual, en tractar-se d’un text de finals del segle
XVIII o del XIX. La forma generalitzada de pronúncia era «amb» i el manteniment en
els textos de la grafia ab responia bàsicament a un ús consuetudinari.9

El segon romanç té una particularitat a comentar. Hi apareix el terme “doblas”
(v. 30), que hem transcrit simplement aplicant-hi la normativa actual del femení

9. Coromines ja havia tractat aquest aspecte (DECat, vol. I, p. 270-271). Comentà l’evolució de les
formes am (procedent de cum) i ab, que procedeix d’apud. La llengua literària es mantingué fidel a la
grafia ab durant molts segles, malgrat que la pronúncia general, especialment a Barcelona, era amb. De
fet, Coromines considera que ja a finals de l’edat mitjana, en certs indrets, la distinció resultava artificial
i responia més aviat a una qüestió ortogràfica.   
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plural: dobles. La dobla era «una moneda antiga, d’or o de plata, que tenia diferents
valors segons les èpoques i regions. En el segle XVIII una dobla senzilla equivalia a
cinc lliures i mitja. En cast. “dobla”» (dcvb). No ho podem confondre amb el mot
dobler, que a l’edat mitjana a Mallorca i a Menorca «valia dos diners i era la sisena
part d’un sou» (dcvb) i que, més endavant, esdevingué a les illes sinònim de
«moneda en general, riquesa amonedada» (dcvb).

b) Edició dels romanços

Romanç que en to de lletra se cantà
antes de presentar lo sobreescrit 
Entremès del batlle i cort del borboll

1 Amb los favors de Coloma
roses brota la campanya,
puix, de les flors que l’adornen,
és l’abril sa hermosa cara. 

5 Desplega a sa vista hermosa
de la tenda de ses gràcies
lo clavell púrpura alegre,
que és de l’aurora la gala.
Vistós lo gessamí ensenya,

10 entre ses fulles nevades,  
més perfeta la blancura
perquè l’aprèn de ses galtes. 
Sols per a mi sa bellesa,
los favors nega tirana;

15 puix, quan m’anima amb sa vista,
amb sos desdenys me maltracta.

Romanç que en forma de ball 
se cantà, acabat lo dit Entremès

1 Alerta, que l’arma toca
Coloma, que amb fúria brava
de sos ulls, amb les pistoles
raigs d’amor a tots dispara.
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5 Resistir-se no és possible
de tan hermosa corsària, 
perquè és tan dolça sa vista,
que obliga amb allò que danya. 
“Coloma, puix, valentona,

10 contra mi jugues les armes, 
piadosa un remei recepta 
a mes amoroses nafres”.
“La recepta que en mi busques,
ha de ser pagada en plata

15 perquè, si així no la compres, 
de nafra se farà plaga”. 
“Rendit tes gràcies me tenen,
i, puix só esclau de tes gràcies,
amb lo favor dóna vida

20 a mes seques esperances”.  
“Si mos favors sol·licites
sens diners, en va treballes,
perquè esta cara que mires,
a qui la pretén, és cara”.

25 “Al foc que llancen tes nines,
mon cor dolçament s’abrasa,
i morirà a son incendi,
si no mitigues mes flames”.
“Si vols que ton foc mitigue,

30 dobles, liberal, escampa,
perquè mos carinyos nunca
apaguen, si no se paguen”. 
“I aquí, Il·lustre Auditori,
lo nostre ballet acaba.

35 Nostra voluntat accepten
i perdonen nostres faltes”.     

Una proposta d’interpretació

La base per a una interpretació en clau de sàtira política la trobem principalment a
la lloa, que pretén situar el públic dins del context del malestar del poble per la
designació del nou batlle, fidel al règim borbònic. Per mostrar inequívocament el
neguit de la gent, l’anònim posa en boca d’un vell, signe de la saviesa de l’edat, un
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10. Procediments d’aquest tipus no són aliens al gènere. La refosa, la reformulació i l’aprofitament
de textos era una pràctica freqüent. 

11. El recurs és força anterior. La peça barroca castellana El examinador miser Palomo, d’Antonio
Hurtado de Mendoza, consolida segons HUERTA CALVO, 1985, p. 139, l’estructura de desfilada de
personatges. La peça mostra tot un seguit de defectes humans, encarnats en les figures que es van
presentant: el neci, el desconfiat, l’envejós, el lladregot, el tafaner, el brivall, el fanfarró, etc.   

plany que es repeteix: «Gran desventura!». L’exclamació adquireix una rellevància
in crescendo gràcies a la seva recurrència (versos 1, 10, 14, 18, 26, 38 i 95). Una
conversa privada entre el batlle i el notari, on queda palesa la manca d’escrúpols de
tots dos, provoca en el vell la queixa planyívola.

Els primers 116 versos de l’entremès, que corresponen a un diàleg entre el batlle
i un jurat, palesen la reivindicació del jurat al voltant de la importància del Consell
(segons la legislació anterior, el Consell era l’òrgan que havia d’administrar
justícia) i la resposta del batlle, que argumenta que la seva autoritat prové
directament de la Corona. Es tracta, doncs, de posar de manifest l’enfrontament
entre les dues estructures administratives.

Sense la lloa, la lectura política perd força i no pot mantenir-se com a motiu
principal de l’entremès. És una reflexió impossible d’obviar i que el mateix editor
justifica: «Evidentment, si es desconeix el malestar d’un bon nombre de barcelonins
i catalans de mitjan segle XVIII per la designació i la gestió dels càrrecs municipals,
l’Entremès del batlle y cort dels borbolls funciona com a entremès burlesc. Però per
al públic del 1755, la intenció de l’autor és ben altra, perquè tots dos, escriptor i
espectador, comparteixen –ni que sigui amb pensaments diversos i en graus
diferents– un mateix neguit davant la situació de l’organització municipal
borbònica» (p. 43-44). No hi ha dubte que aquesta afirmació s’ajusta a la realitat.
Això no obstant, si tenim la sospita que la lloa pot ser obra d’un autor diferent, ja que
«No sabem, però, del cert si lloa i entremès pertanyen al mateix autor» (p. 45), tal
vegada hem de reafirmar-nos en la idea que la intencionalitat de sàtira política prové
fonamentalment d’aquests 111 versos inicials que només reporta A. No podem estar
segurs si lloa i entremès foren compostos en moments propers o, ben al contrari, si
els separa una certa distància temporal. És a dir, no és possible descartar totalment la
idea que un autor amb voluntat de plasmar la problemàtica política compongués, per
a representar com a introducció d’un entremès ja existent, la lloa satírica.10

L’Entremès del batlle és una peça que posseeix totes les característiques del
gènere. A desgrat d’intencionalitats en clau política, la seva finalitat és divertir
l’espectador i ,  des d’aquesta idea sempre present,  l’anònim autor no
desaprofita tots els recursos dels quals disposa. La ironia, la caricatura i la
hipèrbole li permeten reflectir la condició humana sense cruesa i de manera
burlesca. L’obra reprodueix la típica estructura de l’entremès de figures, amb
la desfilada de tot un seguit de personatges davant del tribunal encarregat de
jutjar els seus plets i conflictes. Totes les figures que apareixen van mostrant
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les febleses humanes.11 Hi trobem el noi bromista i provocador, el pare
autoritari, el fill desobedient, el marit desconfiat i gasiu, l’amant mentider i
ambiciós, la noia que no pot resistir la temptació de la carn. Alhora, la figura
del batlle també funciona com a representant dels defectes humans: la
cobdícia, el desig de poder, la corrupció administrativa. L’obra de Josep
Robrenyo L’alcalde sabater té la mateixa estructura. Diversos ciutadans
consulten l’alcalde per solucionar els seus conflictes. En aquest cas, l’alcalde
és un home just i sense màcula, però els personatges també personifiquen
defectes o mals comportaments (avarícia, adulteri, la injustícia de les
diferències de classe).

Després del fragment inicial, l’entremès s’allunya progressivament del vessant
polític circumstancial i adquireix la forma d’un entremès burlesc tradicional. La
caracterització del batlle difereix ben poc de la que trobem associada als
representants de l’autoritat en altres mostres del gènere. Sempre vol treure algun
profit de la seva situació privilegiada, però, paradoxalment, totes les sentències que
dicta són assenyades i justes. Allibera un fill de l’obligació de casar-se per
imposició paterna, obliga un marit a fer-se càrrec dels seus dos fills bessons quan ell
només en volia reconèixer un, defensa els interessos de Coloma davant del notari
que no vol complir la paraula de casament. Els personatges jutjats no són les
víctimes d’un batlle corrupte. Al cap i a la fi, ells tampoc no tenen actuacions
moralment correctes. La trama reprodueix situacions personals, amb un cert regust
costumista, en què els problemes provenen del mateix entorn dels personatges (pare
autoritari, marit embogit i garrepa, amant engalipador).

El vessant satíric del text, per tant, no invalida l’anàlisi com a representant genuí
del gènere. Aquest fet resulta cabdal: l’Entremès del batlle admet un estudi
«estrictament literari» que no podem aplicar, malgrat els punts en comú, al teatre
polític de Robrenyo. L’Entremès del batlle s’allunya dels plantejaments pamfletaris
i propagandístics d’aquest autor i, a banda de la denúncia d’una situació punyent en
una època concreta, esdevé sens dubte un testimoni més d’aquest tipus de teatre,
amb tots els llocs comuns que el caracteritzen. La crítica de l’autoritat, la burla
tradicional de la justícia i les difícils relacions entre els dos sexes són els topoi
principals que podem reconèixer a l’Entremès Lo batlle i cort del borboll. 

La burla de l’autoritat és un motiu molt freqüent en el teatre popular, que respon
a la creença instaurada socialment que el poder sempre és corrupte. El tema apareix,
amb variants diverses, en un bon nombre de textos. Un exemple paradigmàtic el
representa l’Entremès del porc i l’ase, peça anònima de finals del segle XVIII

inspirada en el text francès també anònim, de mitjan segle xv, La farce de Maistre
Pierre Pathélin. A l’Entremès del porc i l’ase, el jutge accepta un suborn del
protagonista a canvi d’una sentència favorable. En general, és freqüent la corrupció
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12. Testimoni recollit pel ciutadà barceloní Ramon Pasqual l’any 1837. La Llibreta (ms. B-12 de
l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona) conté 25 peces de teatre (les dues darreres incompletes) per
ser representades en cases particulars. 

13. Remeto a l’estudi i l’edició del text (Villalonga: en premsa), on aquesta qüestió és àmpliament tractada.  

14. També trobem aquesta demanda en el cicle de sainets «d’en Saldoni i la Margarida» (Villalonga,
2008, p. 61-88). La pretensió de subvertir l’ordre establert o turpitudo és un recurs humorístic tipificat en la
tratadística clàssica i molt usat en el teatre burlesc. Evidentment, demanar desfer el matrimoni era un sense
sentit que aconseguia plasmar el ridícul mitjançant un comportament contra la lògica i els costums socials. 

de notaris, juristes, advocats, metges. A la Llibreta de sainetes per sombras de
Ramon Pasqual12 en trobem algunes mostres, com el Pas de l’advocat (p. 12-15) i el
Pas del Notari (p. 95-99). En ambdós textos, l’advocat i el notari són homes sense
escrúpols que no tenen cap remordiment a l’hora d’enganyar un pagès per robar-li
els diners. Tanmateix, no se surten amb la seva i finalment acaben burlats. La
ridiculització paròdica és un altre recurs per criticar els qui manen, com en el cas de
la peça de 1781 Examen d’un mestre sabater, on, tot recreant el ritual d’un examen
gremial, els prohoms del gremi resulten absolutament escarnits.13

Tots els conflictes que els personatges denuncien tenen a veure amb les difícils
relacions entre els dos sexes. Hi apareixen dos aspectes que sovint van lligats i que
són habituals del gènere: la marcada misogàmia i els plantejaments misògins que la
justifiquen. El matrimoni és intrínsecament dolent per culpa de la dona. Xacó no
acata l’ordre de casament del pare perquè desconfia totalment del sexe femení; el
marit no es refia de l’esposa i pensa que un dels bessons que ha parit no és fill seu;
Coloma no actua correctament perquè ha acceptat les relacions sexuals essent
soltera i després necessita casar-se per interès, no per amor. El personatges
masculins es mouen des de la ferma creença que la dona és promíscua per
naturalesa i que la casada acaba essent sempre adúltera. Ja hem esmentat el
parlament misogin de Xacó (v. 335-376), on enumera la llista de defectes femenins i
els inconvenients de tenir esposa. També Gervasi, el pare dels bessons, protagonitza
diverses intervencions en aquesta línia; fins i tot arriba a demanar al batlle que·m
descase d’esta dona (v. 473).14 Pel seu cantó, el notari insulta Coloma, la titlla de
mentidera i no sap com defugir la promesa de boda. De fet, les darreres paraules del
batlle, que clouen l’entremès, mantenen el tòpic misogin. Malgrat haver pres les
decisions adequades, sentenciant amb seny, no pot evitar manifestar l’aversió contra
la dona i contra el matrimoni que configuren l’ideari acceptat socialment:

Ja·m só venjat del notari
en casar-lo, y ayxí·m fa
esmena del mal que·m féu,
que, si ell me xafà al cap,
jo ab la mullé li dono
un etern mal de costat (v. 965-970, ed. S. Valldaura, p. 259)  
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15. Són molt nombrosos els entremesos, comèdies i sainets on apareixen elements màgics o
sobrenaturals. Gràcies a l’aplicació a l’escenografia dels avenços tècnics de l’època, el públic del XVIII i
del XIX gaudia extraordinàriament amb aquest tipus de representacions. Podem citar alguns exemples:
L’estudiant màgic o l’ànima del senyor Libori (Primera i Segona part), El Marqués cuinat o la família
encantada, El barber que ha tret en la rifa dels porcs, Las nous espantadores o la treta de dos
estudiants, Entremès de la burla de marit i muller, Qui no adoba la gotera ha d’adobar la casa entera,
La truita o sia La Toneta i el senyor Andreu, etc.

16. Aquest era un debat obert a la societat que s’intensificà al llarg del XIX amb la reivindicació
seriosa del matrimoni per amor. El tema va tenir molta presència a les trames de les peces breus. Els fills
i filles havien d’acceptar els matrimonis concertats pels pares, l’autoritat dels quals no es podia
qüestionar. Aviat aquesta circumstància va esdevenir un motiu de rebel·lia que trobem recurrentment: La
boda a la torre, Les marors d’una fadrina o el viudo verd, D. Policarpio i lo pare repatani i la mare
vanitosa, El barber que ha tret en la rifa dels porcs, La Layeta de Sant Just. 

17. Tradicionalment, el matrimoni ha estat tractat com la màxima aspiració femenina. Molts
personatges de noies joves del teatre burlesc corresponen a aquest estereotip, sobretot minyones de
classe baixa que aspiren a la seguretat en la vida o a millorar la seva condició social. En tenim una
mostra molt reeixida, El casat que tractant criades viu de coses regalades. Una variant del tema
correspon a la noia pobra, jove i espavilada que es casa amb un home ric molt més gran que ella. És el
cas de Qui no adoba la gotera ha d’adobar la casa entera i del sainet castellà, de Ramón de la Cruz, La
presumida burlada. 

18. La paròdia no té gaire presència al teatre breu català. No obstant això, les més habituals són les
paròdies amoroses que escarneixen el llenguatge grandiloqüent del discurs amorós barroc. Amb
freqüència, el bilingüisme contribueix a reforçar l’efecte paròdic, com en el cas de la peça La coqueteria
burlada y la virtud premiada. Sala Valldaura edità en el mateix volum del Teatre burlesc català del segle
xviii un model força reeixit de paròdia amorosa, l’Entremès burlesc de dos estudiants, on s’afegeix
també la burla del concepte d’honra. 
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Hi trobem també els elements sobrenaturals tant del gust de l’època (apareguts,
bruixes, dimonis),15 el deure d’obediència dels fills envers els pares,16 el desig de
casar-se de les noies joves,17 la paròdia dels diàlegs barrocs d’amor i d’honra18 i les
al·lusions sexuals dissimulades. Sala Valldaura (p. 247) apunta la possibilitat que el
vers 770 pogués tenir un sentit eròtic «segons els gestos de l’actor». Es tracta
d’unes paraules que el batlle adreça a Coloma: «esta vara aquí tremola». Més
explícits són els comentaris del pare autoritari per convèncer el seu fill que es casi:

Desitjo també se case
perquè·l jove sens muller
és com la espasa sens veyna,
que, si a l’amo no serveix,
lo temps li lleva la punta
o l’i esmusa lo robell (v. 321-326, ed. S. Valldaura, p. 222)  

L’anònim fa us també dels recursos lingüístics, una de les estratègies més típiques
del gènere, i aplica amb eficàcia humorística els equívocs en la conversa i les
llatinades macarròniques. Finalment, apareix l’humor fàcil i primitiu d’alguns gags
tradicionals molt explotats per entremesos i sainets (l’amagatall dins del sac de
carbó, la cara negre del batlle, l’aparició de la daga). A diferència de l’opinió de
Sala Valldaura (p. 49), que considera que l’acotació: «Lo batlle s’enmascarà la
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cara, y, avent dit “daga, daga”, trau lo cap del sach y fa mil figuras y gestos ab la
cara y llengua és una hiperactuació distanciadora, grotesca, que no permet cap
mena de dignificació ni de simpatia», creiem que és possible la interpretació
contrària. El batlle, amb una actuació efectivament grotesca, perd la seva dignitat
d’alt funcionari, s’humanitza, s’acosta a la resta de personatges entremesils que
protagonitzen situacions similars, ocupa el lloc de la figura del graciós, que no
deixa de ser una manera de degradar-se. En una paraula, afavoreix la lectura de la
peça des del seu cantó d’entremès tradicional, amb un desenllaç esbojarrat on no hi
manquen els embolics, la por al dimoni i les corredisses.19

Sala Valldaura afirma (p. 49) que el desenvolupament de la peça parteix d’una
comicitat secular plenament inserida en el codi del teatre breu. Efectivament,
aquesta tradició folklòrica garanteix l’eficàcia jocosa del text, ja que no podem
oblidar la importància que la recepció tingué en l’èxit i la continuïtat d’aquest
teatre. Davant d’un text que responia a uns codis clarament establerts i que oferia
totes les diversions que la gent esperava trobar, possiblement la sàtira política aviat
va deixar de ser el tema principal per a la concurrència. Aquesta idea ens remet a la
funció del teatre20 i a la seva permeabilitat a través del temps. Si la peça fou
concebuda per acomplir una funció concreta, el temps es va encarregar que
n’assolís una altra. Les dues còpies tardanes (B i C) no fan altra cosa que confirmar-
ho. És clar que, dècades després de la data de la primera còpia coneguda, la peça es
continuava representant. I no només això, sinó que s’hi van incorporar dues cançons
que res no tenen a veure amb qüestions polítiques i que redirigeixen el sentit de
l’entremès cap a temàtiques més estereotipades i menys ideològicament
compromeses. Tal vegada aquesta idea és la més important que pot aportar la
descoberta del nou manuscrit. 

En el fons, llegit en clau política, l’entremès pot ser considerat de
circumstàncies. Quan la preocupació peremptòria pel canvi d’administració
municipal, ja definitivament instaurada, perdé intensitat, l’entremès va esdevenir
una crítica més del concepte d’autoritat, una denúncia més de la corrupció que hom
considera pròpia dels poderosos. Tal vegada per això la lloa no ens ha pervingut en
les altres còpies, perquè el seu sentit inicial va caure en la incomprensió de l’efímer.

19. Cal esmentar també un altre estereotip del teatre breu: el de l’alcalde babau, rústec, que tothom
considera fàcil d’enganyar. En moltes ocasions va lligat al camp, on la figura del pagès primitiu i sense
formació és un lloc comú que oposa el món rural al món urbà. Ramón de la Cruz recull el tema en diverses
ocasions, com a La civilidad pretendida, i en certa manera també ho fa Francesc Renart i Arús a La festa
del poble. En tenim exemples que procedeixen del barroc castellà, com Los rábanos y la fiesta de toros, de
Francisco de Avellaneda. Aquest tipus de personatge enfronta l’home ingenu amb l’autoritat corrupta.   

20. Sala Valldaura ha defensat, en parlar de la història del teatre a Catalunya, el paper de la funció
del teatre com a part important a l’hora de definir les arts escèniques: «Aquest llibre comença obrint la
definició de “teatre” tot parant esment en les funcions que ha tingut o té, funcions de tota mena: lúdiques,
relacionades amb la cohesió social, propagandístiques, psicosocials, econòmiques..., i per la mateixa raó,
el llibre procura mantenir, capítol rere capítol, una idea molt àmplia de la teatralitat» (2006: 11)
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21. Darrere de Robrenyo, trobem tot un seguit d’escriptors que li prenen el relleu pel que fa al teatre
d’agitació política. Podem citar Abdó Terradas, que compongué El rei Micomicó, peça que assolí una
àmplia difusió, o Josep Maria Garcia, autor de diverses obres a imitació de Robrenyo no massa reeixides.  
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En contrapartida, algú que cregué que l’entremès funcionava perfectament com a
testimoni d’un gènere humorístic i festiu molt del gust del públic, hi afegí dues
cançons amb l’única finalitat d’augmentar el seu valor com a peça d’entreteniment.

A hores d’ara, és impossible encarar la lectura dels sainets de caràcter polític de
Josep Robrenyo –que Xavier Fàbregas (1969) va definir molt encertadament com
«d’agitació política»– i dels autors que el seguiren,21 sense mantenir-los dins del seu
context històric. No tenen altra interpretació que la propagandística, la pamfletària:
desqualificar els contraris i arengar a la lluita en un període de gran inestabilitat. No
és el cas de l’Entremès del batlle, l’autor del qual, sens dubte amb un «bon ofici que
es fa palès en el crescendo de tota la peça» (p. 50), va saber unificar la sàtira
política amb l’excel·lent creació d’una mostra molt reeixida del teatre breu
humorístic del segle XVIII català. 
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